
 
 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 
www.just.ro 
 

 TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI CV-URILOR CANDIDAŢILOR PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR 

FINANŢATE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE  

18.11.2015 

ASISTENT ADMINSTRATIV 

Nr.crt. Nume prenume Admis/Respins Observaţii  

1 Simona Dumitru ADMIS  

2 Cristina-Ionela Ciobanu RESPINS Candidata nu are certificare pentru 
limba engleză 

 

RESPONSABIL IT 

Nr.crt. Nume prenume Admis/Respins Observaţii 

1 Costel Adrian Panaite RESPINS Candidatul nu a dovedit experienţa 
de minim 3 ani vechime în muncă în 
domeniul tehnologiei informaţiei  

2 Alexandru Blaga RESPINS Nu au fost regăsite în CV informaţii 
privind cunoștinţele candidatului 
privind  administrarea a reţelelor 
de calculatoare arhitectura 
acestora, sisteme de operare de tip 
server (Microsoft Windows 
2000/2003/2008 Server și/sau de 
tip Unix/Linux), sisteme de 
gestiune a bazelor de date (SQL 
Server 2000/2005/2008 și/sau 
Oracle/DB2/MySQL/PostgreSQL 
etc.) instalare și utilizare la nivel 
avansat a produselor pachetului MS 
Office (2003/2007 sau mai nou) – 
Word, Excel, PowerPoint 

 

Candidatul declarat admis la proba selecţiei CV-urilor va susţine testarea profesională şi interviul în 
data 20.11. 2015, la sediul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi 
Externe (str. Apolodor nr. 17, etaj 2, camera 21), conform următorului program: 

 

Ora 11:00 – testarea profesională (examen scris) 

Durata examenului scris este de 60 de minute pornind din momentul în care au fost primite subiectele. 

Accesul în sala de examen se va face în baza actului de identitate (buletin sau carte de identitate 
valabile). 

Ora 12:30 – interviu   

Interviul va fi înregistrat prin mijloace electronice. 
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Nota finală obţinută de candidaţi în urma procesului de selecţie (examen scris şi interviu) se va 
calcula după următoarea formulă: 

nota finală = 0,6 x notă examen scris + 0,4 x notă interviu 

 

Va fi selectat candidatul care va obţine minim nota 5,00 la examenul scris şi la interviu şi o notă 
finală mai mare sau egală cu 6,00. 

 

Rezultatul final al selecţiei va fi publicat pe site-ul www.just.ro, secţiunea posturi vacante. 


